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סה (ניכוי משכר אמנים, שבר גוחנים, שכד מרצים, נ ס הכ ת מ ו  תקנ
, התשמ׳״.־־-19£3 ( ן ו ק תי ) ם) ק׳ שירותי משרד ושכר ספודס»י י  שכד מענ

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו־243 לפקודת מס הכנסה1
 אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות מם הכנסה (ניכוי משכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים,
, בתקנת משנה (א),  שכר מעניקי שירותי משרד ושכר ספורטאים), התשכ״ז—1967 2

 במקום ״40%״ יבוא ״45%״.

 2. תחולתן של תקנות אלה לגבי שכר המשתלם החל מיום כ״ד בתשרי התשמ״ד
 (1 באוקטובר 1983).

ר ו ד י ם א ר ר ו  י
 שר האוצר

 כ׳׳ט באלול התשמ״ג(6 בספטמבר 1983)
 (דומ 468—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 2040; התשמ״ב, עמ׳ 1272א.

ן 9 8 3 ־ ד ׳ מ ש ת / ה ( ן קו (תי סה (ניכוימש3ד סופדים) נ ת םס הכ ו  תקנ

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו־243 לפקודת מס הכנסה1
 אלה:

, בתקנות  1. בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים), התשכ״ד—1964 2
 משנה (א) ו־(ב)(4), במקום ״40%״ יבוא ״45%״.

 2. תחולתן של תקנות אלה לגבי שכר סופרים הנזשתלם החל מיום כ״ד בתשרי
 התשמ״ד (1 באוקטובר 1983).

ד ו ר ם א ר י ר ו  י
 שר האוצר

 כ״ט באלול התשמ״ג(6 בספטמבר 1983)
 (חמ 595—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ק״ת התשכ״ד, עימ׳ 927; התשמ״א, עמי 1520.

 תיקון תקנה 2

 תחולה

 תיקון תקנה 2

 תחולה

ם (נימי ממשבודוו ותש^מ מש מ*נסיק*0) י ק י ס ע ס מ מ ה ו ס מ ס ה ת מ ו  תקנ
ק1ן), ההשמ״ד—1983 ^  (ת5

, אני מתקין ׳  י בתוקף סמכותי לפי סעיפים 161, 166 ו־243 לפקודת מם המסה
 תקנות אלה:

 1. בתקנה 5 לתקנות מם הכנסה ומס מעמיקים (נ׳-כ־י ממשכורת ותשלום מם מעסיקים),
, בתקנות משנה (א) ו־(ד), במקום ״40%״ יבוא ״45%״.  התש״ם—1980 2

 2. תחולתן של תקנות אלה לגבי משכירת המשתלמת החל מיום כ״ד בתשרי החשמ״ד
 (1 באוקטובר 1983).

ם א ר י ד ו ר ר ו  י
 שר האוצר

 כ״ט באלול התשמ״ג(6 בספטמבר 1983)
 (ח מ 444—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 6, עמי 120.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1650; התשמ״ג, עמ׳ 1578.

 תיקון תקנה 5

 תחולה

 60 קובץ התקנות 533י׳. ט״ז בתשרי״ התשוו״ד, 23.9.1983



, ( ן קו (תי ת והפרשי הצמדה) י נ י סה (ניבוי מד נ ס הכ ת מ ו  תקנ
ו 9 8 3 - ד ״ מ ש ת  ה

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו־243 לפקודת מס הכנסה1
 אלה:

 1• בתקנה 2 לתקגות מס הכנסה (ניכוי מריבית והפרשי הצמדה), התשל״ז—977! 2 _ תיקון תקנה 2

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״35%״ יבוא ״45%״.

 (2) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
 ״(ב) חייב שאינו מוסד בנקאי, המשלם ריבית למקבל, ינכה ממנה מס

 בשיעור של 45%.״

 2. תחולתן של תקעת אלה לגבי ריבית המשתלמת החל מיום כ״ד בתשרי התשמ״ד חחולד.
ן1 באוקטובר 1983). | 

ר ו ד י ר ם א ר ו  כ״ט באלול התשמ״ג(6בספטמבר 1983) י
 (חמ 1297—3) ״ ״
 שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 2369.

ס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)(הוצאות אש״ל בארץ)  קביעת מ
 (תיקון), התשמ״ד-1933

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(3) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות),
 התשל״ב—1972 אני קובע לאמור:

 1. בקביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות ממויימות) (הוצאות אש״ל בארץ), התשמ״ג— תיקון הטבלה
 1983 ־, בטבלה, במקום ״מיום 1.5.1983 ואילך״ יבוא ״1-5.83—30.6.83״ ובסופה יבוא:

 ״מיום 1.7.1983 ואילך 150 345 190״

ר ו ד י ר ם א ר ו  יי׳ג באלול התשמ״ג(22 באוגוסט 1983) י
'*"־־' ׳ • שר האוצר  מ

 1 ק״ת התשל״ב, עמי 1337; התשמ״ב, עמי 1306.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 684, עמי 1177 ועמי 1562.

, ל מברזל ופלדה) ם או תי סי ה על מצרכים ושירותים (מוטות, חו קו  צו הפי
983 ן  התשמ״ד-

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־25 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
, אני  התשי״ח—1957 וסעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט—1979 2

 מצווה לאמור:

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עט׳ 92.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625,

 קובץ התקנות 4533, ט״ז בתשרי התשמ״ד, 23.9.1983



 י׳גיי־ייז 1. בצו זה —

 ״מכון התקנים״, ״מעבדה מאושרת״, ״תעודת בדיקה בדבר התאמה לתקן״, ״תקן רשמי״,
 ״תו תקן״ — כמשמעותם בחוק התקנים, התשי״ג—1953 3 ;

 ״הממונה״ — מנהל חטיבת המתכת, החשמל והאלקטרוניקה במשרד התעשיה והמסחר,
 או הממונה על מתכת בסיסית ומוצרי ביניים בחטיבה האמורה; .

 ״טובין״ — כל אחד מאלה: מוטות, חוטים או תיל, בין בגלילים ובין אם לאו, בעובי שבין
 5 מ״מ ל־18 מ״מ, המסווגים בפרק 73 לתוספת לפקודת תעדיף המכס והפטורים, 1937 *

 והמיועדים לכל מטרה שהיא;

 ״עיבוד״ — טיפול בטובין במשיכה בקור, גילוון, צריבה, הרפיה או ציפוי בפלסטיק;

 ״משיכה בקור״ — (cold drawing) משיכת מוט או תיל בטמפרטורה אופפת דרך דפוס
 מתכת, על מנת להקטין את שטח התך הערב שלהם;

 ״גילוון״ — (Gaivaning) ציפוי משטחי ברזל ופלדה באבץ, להגנה מפני שיתוך; ^

 ״צריבה״ — (Pickling) השהיית מוט או תיל באמבט חומצה הידרו־כלורית או חומצה
 גפרתנית, לצורך הרחקת קרום יציקה או חלודה;

 ״הרפייה״ — (Annealing) חימום מוט או תיל, השהייתם בטמפרטורת החימום ואחר
 כך קירורם;

 ״ציפוי בפלסטיק״ — (Plastic coating) ציפוי משטחי ברזל ופלדה בפלסטיק להגנה
 מפני שיתוך•;

 ״סוחר״ — מי שעסקו או חלק מעסקו מכירת טובין;

 ״קבלן״ — מי שעסקו או חלק מעסקו בניה;

 ״יצרן״ — מי שעסקו או חלק מעסקו:
 (1) עיבוד, לרבות כיפוף, חיתוך או יישור של טובין;

 (2) ייצור רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון.

 ״תקן 739״ — תקן ישראלי 739, שהוכרז עליו תקן רשמי בילקוט הפרסומים 2776,
 התשמ״ב, עמ׳ 731 ; , ^

 ״תקן 893״ — תקן ישראלי 893 שהוכרז עליו כתקן רשמי בילקוט הפרסומים 2841"
 התשמ״ב, עמי 2616.

 מגבית יביא 2. לא ייבא אדם טובין, לא יגיש רשמון עליהם כדי להתירם מפיקוח רשות המכס

 ולא יותר הרשמון, אלא אם כן נתקיים אחד מאלה:

 (1) צורפה למסמכי היבוא תעודה מאת מכון התקנים או מאת מעבדה
 מאושרת, על עמידה בתקן 739 או תקן 893 ;

 (2) הממונה נתן על כך היתר לאחר שהוכח להנחת דעתו כי הטובין אינם
 מיועדים לזיון בטון.

 3 ס״וז התשי״ג, עמ׳ 30¡ התשל״ט, עמ׳ 34.
 4 ע״ר 1937, תוס׳ 1, עמי 182; ק״ת — שיעורי מק״ח, התשמ״ג, עמ׳ 35.

 52¡ קובץ התקנות 4533, ט״ז בתשרי התשמ״ד, 23.9.1983



 3. לא ימכור אדם טובין בלתי מעובדים ולא יעביר בשום דרך מדרכי ההעברה לסוחר׳ הגבלת שיווק
י ת םי  לקבלן או ליצרן, את הבעלות או את החזקה בהם, ולא יקבלם סוחר, קבלן או יצרן לרשותי׳ «עובדיב

 אלא אם כן נתקיימה אחת מאלה —

 (1) צורפה למסמכי המכירה או הקניה או ההעברה, הכל לפי הענין, תעודה
 מאת מכון התקנים או מאת מעבדה מאושרת על עמידה בתקן 739 או

 תקן 893 ;

 (2) הממונה נתן על כך היתר לאחר שהוכח להנחת דעתו כי הטובין אי1ם
 מיועדים לזיון בטון.

 4. במכירת טובין מעובדים, או במכירת טובין למי שאינו סוחר, קבלן או יצרן, אן רישום בהשבתית
 במכירה על־פי היתר לפי סעיפים 2(2) או 3(2), יירשם בחשבונית הנוגעת לעסקה, באותיות

 בולטות לעין: ״פלדה שאינה מתאימה לבנין״.

י דרכי בדיקה כ . בדיקות באם הטובין מתאימים לאמור בתקן 739 או בתקן 893, ייעשו על פי דר 5 | 
 הבדיקה המקובלות במכון התקנים לגבי תקנים אלה.

 6. מי שבידו היתר לסמן טובין בתו תקן, יהיה פטור, לגבי אותם טובין, מהוראות פטור
 צו זה.

 7. צו זה בא להוסיף על כל דין אחר, שמירת דינים

 8. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוטות, גלילים ותיל מברזל ופלדה), התשמ״ב— ניטול
 81982— בטל.

ת ן פ ו ע ד  י״ז באלול התשמ״ג(26 באוגוסט 1983) ג
 שר התעשיה והמסחר

 5 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 1244.

 הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי
ו 9 8 3 - ד ״ מ ש ת , ה ( ק ס  ! של דמי שכירות לבתי ע

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א(ג) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל׳׳ב—
 11972 (להלן — החוק), ועקב עליית מדד המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א(ב) לחוק,

 אני מודיע לאמור:

 1• השיעור המרבי להעלאת דנ?י השכירות בבתי עסק ביום כ״ד בתשרי התשמ״ד העלאת ש״ענר
' 3 י  (1 באוקטובר 1983) הוא 18%. י

 י״א בתשרי התשמ״ד (18 בספטמבר 1983) יאשר ו י נ ר
 המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון

 1 ס״ח התשל״נ, עמי 176; התשמ״ג, עמי 21.

 קובץ התקנות 4533, ט״ז בתשרי התשמ״ד, 23.9.1983 63



ה (שמעונימ)(תיקון), ו־תשמ״ד-1983 י מ ה  צו התכנון ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחיק התכנון והבניין, התשכ׳׳ה—1965 י, ולאחר
 התייעצות עמ המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הדרום והרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מורה לאמור:

 1. מרחב תכנון מקומי שמעונים (להלן •— מרחב התכנון המקומי), שהודעה על
 הכרזתו פורסמה בצו התכנון והבניה (שמעונים), התשמ״א—•21981, ישונה וגבולותיו
 יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:100,000 והחתום בידי שר הפנים

 ביום א׳ באלול התשמ״ג (10 באוגוסט 1983).

 תיקון:מורחב
 תכנון מקומי

 2. עתקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שמעונים, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל. י

 3. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה, בענין הנוגע לשטח במרחב
 התכנון המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

 הפקדת עתקים
 של התשריט!

 הוראת מעבר

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 א׳ באלול התשמ״ג(10 באוגוסט 1983)
 (חמ 1113—3)

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 303.
 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1230 •

ד-1983 ׳ , התשמ׳ ו ואגדות) אי ה להיתר, תנ ש ק ג דעת התכנון והבניה (  הו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 19א(ד) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו
 •ואגרות), התש״ל—1970 י, אני מודיע לאמור:

 מקדם לחישוב 1. החל ביום כ״ד בתשרי התשמ״ד (1 באוקטובר 1983) יהא המקדם — שהכפלתו

ת בשיעורי האגרות הבסיסיים תיתן את שיעורי האגרות עקב עליית המדד — 7.0. י י ג !  י

 בהודעה זו, ״שיעורי האגרות הבסיסיים״ — שיעורי האגרות שבתוספת השלישית
 לתקנות, !בסעיפים 1.11.0 (א), 1.15.0 ו־1.19.0 לסימן ג׳ ובלוח 1 ולוח 2 לסימן ד/ כפי
 שפורסמו בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשמ״א—

.21981 

ם ק ו ב ר ס ק י י י ח  ט׳ באלול התשמ״ג(18 באוגוסט 1983) .
) המנהל הכללי של משרד הפנים ־־׳3 3 4 מ 7 ח ) 

 1 ק״ת התש״ל, עמ׳ 1847.
 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 877.

 64 קובץ התקנות 4533, ט״ז בתשרי התשמ״ד, 23.9.1983



, התשמ״ד—1983 ם)  הודעת הפיקוה על מצדכימ ושירותים (תמרוקי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ה)(4) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים),
 התשל״ג•—1973 1 (להלן — הצו), ועקב העליה במדד, אגי מודיע לאמור:

 1. מיום ח׳ בתשרי התשמ״ג (15 בספטמבר 1983) יהיה נוסח סעיף 3(א) עד (ג) העלאת אגרות
 לצו כך:

 ״(א) בעד רשיון תמרוקים כללי או חידושו תשולט אגרה של 8,902 שקלים.

 (ב) בעד רשיון לתמרוק מלוגי או חידושו תשולם ??יגרה של 1,643 שקלים.

 (ג) בעד תעודת בדיקה לתמרוק פלוני, בין לצורך הוצאת רשיון לתמרוק פלוני
 ובין לצורך חידושו, תשולם אגרה של 2,633 שקליש אם התמרוק הוא בעל גוון

 אחד ואגרה של 411 שקלים לכל גוון נוסף.״

ן ד ו ך מ ו ר  יכ״ט באלול התשנדי׳ג(7.בספטמבר 1983) ב
 >חמ 3-1035) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ק״ת התשל״ג, עמי 882; החשמ״ג, ענד 1035.

דעת ההסגר, התשמ׳ד-1983  הו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14(1»)(ד) לתקנות ההסגר, 1933 י (להלן — התקנות),
 ועקב העליה במדד, אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום כ״ג באלול ד־תשמ״ג (1 בספטמבר 1983), בא בטור י ״שקלים״, בתוספת העלאת אגרות
 השניה לתקנות, במקום ״1746״ יבוא ״2465״.

ן ד ו ך מ ו ר  כ״ט באלול התשמ״ג(7 בספטמבר 1983) ב
 >חמ 0-1028 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 חא״י, כרך גי, עמי 2170; ק״ת התסמ״ב, עמ׳ 1658; ה־שמ״ג, עמי 964.

חה (אגרות רשיון), התשמ יד - 1983  הודעת כלי י

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א(ד) לתקנות כלי יריח (אגרות רשיון) התשכ״ב—
 1962 י(להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב העליה במדד יהיו שיעורי האגרות שבתקנה 1 לתקנות, החל ביום כ״ד בתשרי שיעורי אגרי,
ם ' י י ג י  התשמ״ד (1 באוקטובר 1983) כלהלן: מ

 1 ק״ת התשכ״ב, עמ׳ 2556; התשמ״ג, עמי 73 ועמי 1032.

 קובץ התקנות 4533, ט״ז בתשרי התשמ״ד, 23.9.1983



 סוג הרשיון האגדה בשקלים

 1. לעשיית כלי יריח (סעיף 2(א) לחוק) 507

 2. ליבוא או ליצוא של כלי יריח (סעיף 2(ג) לחוק):

 (א) (1) לבעל רשיון לעשיית כלי יריח לפי סעיף 2(א) לחוק 100
 (2) לבעל רשיון לעשיית עסק בכלי יריד. לפי סעיף

 3(א) לחוק — שני אחוזים מערך כלי הירייה.

 (ב) במקרים אחרים —
 (1) לרובה אויר, לאקדח אויר או מיכל גז מדמיע, לכל כלי 90

 (2) לכלי יריח אחרים, לכל כלי 100

 3. לעשיית עסק בכלי ידיה (סעיף 3 לחוק) 2518

 4. (אי) לנשיאת כלי יריח (סעיף 4 לחוק) או להחזקת כלי ידיה
 (סעיפים 5, 10 או 10ג לחוק), לכל כלי יריה לכל שנה או

 חלק ממנה:
 (1) אקדח אויר, רובה אויר או מכל גז מדמיע 90

 (2) כלי יריד. אחרים 100
 ובלבד שבעד רשיון שניתן אחרי 1 ביולי תשולם מחצית

 האגרה לאותה שנה.

 (ב) בעד עותק רשיון — מחצית האגרה לאותה שנה.

 (ג) בעד כל הרשאה המוצאת על ידי בעל רשיון מיוחד לפי

 סעיפים 10 או 10 ג לחוק 18

 5. להקמתו או ניהולו של מטווח קליעה (סעיף 7 לחוק) 253

 6. למפקח על מטווח (סעיף 7ג לחוק) 100
ם קי ר ם ק ו ב י י  כ״א באלול התשמ״ג(30 באוגוסט 1983) ח

) המנהל הכללי של משרד הפנים i ־ 4 9 מ 7 ח ) 

 תיקון טעות

 בתקנות הבטחת הכנסה (תיקון מס׳ 5), התשמ״ג—1983, שפורסמו בקובץ התקנות
 4523, התשמ״ג, עמ׳ 1894, בתקנה 1, במקום ״המוצעת״ צ״ל ״המבוצעת״.

ן ז ו ן א ו ר ה  ח׳ בתשריהתשמ״ד (12 בספטמבר 1983) א
 >חמ 0-1543 שר העבודה והרווחה
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